
Hjem-barnehage 
samarbeid

3 Ta turen på nettet sammen! Små barn bør ikke være på internett 
 alene, men sammen med foreldrene eller andre trygge voksne. 

3  Sørg for at barnehagens  rådsorgan er involvert i barnas digitale 
hverdag og bruken av digitale verktøy i barnehagen.  

3  Sikre at alle barn, uansett funksjonsnivå,  får likestilt bruk  
av digitale verktøy. 

3  Sørg for at alle foreldrene får god informasjon om og deltar i  
evalueringen av bruken av digitale verktøy i barnehagen.    

3  Ha nettvaner som et tema på foreldremøte i barnehagen. 

FUBs
råd

 Bli en aktiv del av barnas digitale hverdag!



Dagsorden i barnehagens 
samarbeidsutvalg

3 Hvilken kompetanse de ansatte har om barnas digitale hverdag.  

3 Hvordan barnehagen bruker digitale verktøy sammen med barna. 

3 Hvordan barnehagen ivaretar personvernet til barna. 

3 Hvordan barnehagen ivaretar nettsikkerheten til barna
 i barnehagen. 

3 Hvordan bruken av digitale verktøy i barnehagen blir evaluert. 

FUBs
råd

 Bli en aktiv del av barnas digitale hverdag!



Samarbeid på 
barnehageavdelingen

3 Ta initiativ til å snakke med andre foreldre i barnehagen om  
barnas digitale vaner og hverdag, og bygg foreldrenettverk. 

3 Bruk foreldremøtene, og samarbeid med barnehagen om tema 
rundt barnas digitale hverdag  og nettvett. 

3 Hjelp hverandre til å følge med på barnas digitale vaner  
og hverdag.  

3 Informer foreldrene dersom barna har sett skremmende  
innhold på nett. 

3 Ta kontakt med barnehagen dersom dere er bekymret for  
barnas digitale vaner og hverdag. 

FUBs
råd

 Bli en aktiv del av barnas digitale hverdag!



Til foreldre

3 Vær bevisst på deling av bilder og  
historier i sosiale medier. Hva er til det 
beste for ditt barn/barnet?  

3 Sett deg inn i hva den digitale hverdagen 
betyr for barn i dag. 

3 Tenk gjennom hvilke rammer for medie- 
og teknologibruk dere vil ha hjemme. 

3 Husk at digitale valg du tar rundt ditt barn 
kan få konsekvenser for andre barn. 

3 Lær barna gode nettvaner tidlig.

3 Vær et godt forbilde. 

3 Vær oppdatert og årvåken, ikke overvåk. 

3 Gjør det trygt for barna å si i fra. 

3 Snakk med andre foreldre om barnas  
digitale vaner og hverdag.  

3 Be om hjelp når du er bekymret  
for barnet ditt. 

3 Informer barnehagen om 
 bekymringen. 

3 Meld fra til politiet om 
 alvorlige saker.

FUBs
råd

 Bli en aktiv del av barnas digitale hverdag!


